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SPOŠTOVANI,
brošura je pripravljena z namenom seznanitve s preiskavo ERCP
(Endoskopska Retrogradna Holangio Pakreatografija) ter z njo
povezanih pomembnih vprašanj in odgovorov.
Prosimo, da upoštevate navodila.

* Za izvedbo ERCP je potrebno pred preiskavo oz. posegom skupaj z zdravnikom podpisati izjavo za ˝ Privolitev v
zdravstveno oskrbo po pojasnilu˝, ki je zakonsko predpisani obrazec.
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KAJ JE PREISKAVA ERCP?
Pri preiskavi ERCP je treba skozi usta uvesti upogljivo cev (endoskop) ter nato skozi
požiralnik, želodec in začetni del dvanajstnika priti do izvodila, ki mu pravimo Vaterjeva
papila, skozi katerega se izločajo žolč in pankreatični sokovi. Skozi instrumentov delovni
kanal zdravnik uvede tanko plastično cevko (kateter), s katero v žolčevod ali pankreatični
vod vbrizga kontrastno sredstvo, kar zaznamo in tudi posnamemo s pomočjo rentgenskega aparata. Na osnovi tega lahko zdravnik postavi diagnozo. Ker sta danes na voljo
vsaj dve enakovredni slikovni diagnostični preiskavi (MRCP in EUZ), ki večinoma tudi
nista povezani z resnimi zapleti, ima ERCP kot diagnostični pripomoček veliko manjši
pomen in je njegova današnja vloga zato predvsem terapevtska.
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ZAKAJ JE PREISKAVA ERCP POTREBNA?
Zdravnik lahko vzame vzorce, s katerimi potrdimo ali ovržemo domnevo o določenem
bolezenskem procesu (npr. raku). Z drobno krtačko lahko vzame krtačni bris za citološko
analizo, z majhnimi kleščicami lahko vzame biopsijo, tj. večji košček za histološki
pregled. S posebnimi cevkami lahko vzame vzorec žolča ali pankreatičnega soka za
laboratorijsko analizo, ki bo določila vrsto okužbe ali opredelila motnje in sestavo prebavnih sokov, ki se izločajo z žolčem in pankreatičnim sokom. Če so v žolčevodih
prisotni žolčni kamni, jih je po tej poti mogoče odstraniti. Tudi kamne iz trebušne slinavke
je mogoče odstraniti z ERCP po endoskopski poti. Če pride do zapore vodov zaradi
drugih vzrokov, lahko pri ERCP opravimo razširitev zožitve in s posebnimi pripomočki
vstavimo začasno ali trajno opornico. Na ta način lahko ponovno zagotovimo zadosten
pretok žolča ali pankreatičnih sokov.
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KATERA SO MOGOČA TVEGANJA PRI PREISKAVI ERCP?
ERCP je preiskava, ki jo pacienti dobro prenašajo, če jo opravlja zdravnik, ki je posebej šolan in izurjen v tehniki izvajanja posega. Čeprav do zapletov, ki bi zahtevali
dodatno hospitalizacijo, lahko pride, so ti redki. Med zaplete štejemo pankreatitis
(vnetje trebušne slinavke), okužbo, predrtje prebavne cevi (perforacijo) in krvavitev. Pri
nekaterih pacientih lahko pride do preobčutljivosti na zdravila, ki so jih dobili zaradi
pomiritve pred in med posegom (glejte brošuro o sedaciji). Včasih posega ni mogoče
dokončati iz tehničnih razlogov. Tveganje je različno in je odvisno od vzroka, zaradi
katerega smo preiskavo opravili, od najdbe med preiskavo, od terapevtskega posega,
ki je bil opravljen, in od splošnega zdravstvenega stanja pacienta, če je ta prizadet
ali ima tudi druge spremljajoče bolezni. Z zdravnikom se bosta pogovorila o mogočih
zapletih, preden se bosta skupaj odločila za poseg.

Z zdravnikom se bosta pogovorila
o mogočih zapletih, preden se
bosta skupaj odločila za poseg.
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KAKO SE PRIPRAVITI NA PREISKAVO ERCP?
Najmanj 6 ur pred načrtovanim posegom morate biti tešči, saj je prazen želodec pogoj
za zanesljivo in varno preiskavo. Vaš zdravnik vam bo dal natančna navodila, kako se
pripraviti na ERCP. S svojim zdravnikom se morate pogovoriti o zdravilih, ki jih redno
jemljete, in o znanih alergijah na zdravila in intravenozna kontrastna barvila. Čeprav
alergija ni ovira za preiskavo, je podatek o njej zelo pomemben, ker boste pred ERCP
morda morali prejeti posebna zdravila za preprečitev alergije.
Opozorite svojega zdravnika na zdravila, ki jih jemljete, vsaj en teden pred posegom –
predvsem na aspirin, protivnetna in protibolečinska zdravila (NSAR), antikoagulacijska
zdravila (zdravila proti strjevanju krvi, kot so varfarin in heparin), klopidogrel (plavix) in
inzulin. Morda bo treba prilagoditi odmerke določenih zdravil ali pa začasno v celoti
prenehati z njihovim jemanjem.
Prav tako morate zdravnika opozoriti, če se zdravite zaradi kroničnih srčnih ali pljučnih
bolezni in tudi vseh drugih bolezni, ki bi lahko vplivale na odločitev o opravljanju ERCP.
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KAJ LAHKO PRIČAKUJETE MED PREISKAVO ERCP?
Po preiskavi ERCP, zaradi mogočih zapletov, vsakega pacienta določen čas opazujemo.
Morda boste čutili napihovanje, krče ali odvajali vetrove bolj kot običajno. To je zaradi
zraka, ki smo ga vpihavali med preiskavo.
V primeru sedacije je po posegu potrebno drugačno ukrepanje in večja pozornost
zdravstvenega osebja in spremljevalca, predvsem v času okrevanja in vpliva zdravil
(glejte brošuro o sedaciji, ki vam je na voljo v naši ustanovi).
Z uživanjem hrane ali pitjem tekočine boste lahko pričeli šele takrat, ko vam bo to dovolil
zdravnik.

Pri preiskavi ERCP vsakega
pacienta določen čas opazujemo.
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ČE IMATE ŠE DODATNA VPRAŠANJA?
Pred preiskavo ERCP vas bo zdravnik v pogovoru seznanil s posegom in odgovoril na
vsa vaša vprašanja. Če je bil opravljen endoskopski poseg in boste odpuščeni v domačo
oskrbo, boste dobili ustrezna pisna navodila o tem, kaj smete in česa ne smete početi
v naslednjih nekaj dneh. Prav tako vas bomo ponovno opozorili na mogoče neželene
zaplete in potrebne ukrepe, če do njih pride. Če se boste skupaj z zdravnikom odločili,
da je potrebna tudi sedacija, boste dobili tudi vse informacije o pripravi na sedacijo,
o različnih metodah sedacije in njenih mogočih zapletih. Prav tako vas bomo seznanili
s tem, kakšno ravnanje je potrebno po sedaciji, in pred odpustom iz ambulante boste
dobili pisna navodila. Vedeti morate, da sedacijo lahko zavrnete ali pa se ji odpoveste.
Vsebino in obseg pojasnila bo vaš zdravnik dokumentiral. Pojasnilo mora biti podano
tudi, če ste v preteklosti že imeli enako ali podobno preiskavo ali pa menite, da ste že
zadosti informirani. Okoliščine so lahko zelo različne in odvisne tudi od posameznika,
zato ta brošura morda ne zadostuje in ne more odgovoriti na vsa vaša vprašanja.
Če česa niste razumeli ali imate dodatna vprašanja, potem jih, prosimo, brez zadržkov
postavite. Ne nazadnje gre pri tem za vaše zdravje, vaše zaupanje v preiskavo in za
vašo varnost.
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UPORABITE ZA VPRAŠANJA,
KI JIH ŽELITE POSTAVITI SVOJEMU ZDRAVNIKU:
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